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.CALENDARI ESCOLAR
Les  festes  a  nivell  d’escola  a  Catarroja  seran  les
següents:
10 d’octubre i 18 de març.
Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre al 6
de gener inclosos. Les vacances de Pasqua del 2 al 13
d’abril.
El darrer dia de classe a juny serà el divendres 19.

AVÍS  DE L’AMPA
El proper dimarts, dia 7,
a  les  15 h al  menjador,
reunió  de  l’AMPA  del
mes  d’octubre.  Us
esperem!!!

RACÓ DE L’ALUMNAT

POEMA SOBRE 
EL MEU AMIC BAXTER

 
El meu amic és molt bonic, 
encara que no dorm al llit. 
És paregut a un hàmster 
i li he ficat Baxter. 
És un degú
i ve del Perú, 
menja fruites i galetes 
i un palet amb pipetes. 
Té una roda per a fer exercici
i pareix que vaja en bici. 
Quan se'n va a gitar, 
dorm dins d'un drap.

Paola 5éC

ESCOLA VIVA:
 “FESTA DEL NOU D’OCTUBRE”

Com sabeu pels vostres fills i filles, durant aquests
dies estem treballant la celebració del 9 d’octubre,
el rei en Jaume i la  seua entrada a València.

PROGRAMA PER AL DIMECRES DIA 8 DE
VESPRADA:

A les 15 h. entrarà tot l’alumnat a les classes, a les
15’15  eixirem  al  pati  i  alguns  cursos  ballaran  unes
danses.  Després,  l’alumnat  de  6é,  farà  la
representació  de la batalla i  rendició  de la ciutat  de
València del rei Zayann al rei Jaume.
Com sempre esteu tots i totes convidats i convidades
però per favor: respecteu les zones destinades a les
famílies: zona exterior al voltant de la pista de futbet, i
seguiu les indicacions de la megafonia. FAMÍLIES DE
3, 4, 5 ANYS: NO ANEU A BUSCAR els/les vostres
fills/es,  deixeu-los amb els/les mestres fins que siga
l’hora d’eixida a les 16’30 h. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Nota: En acabar l’acte sí  que necessitem ajuda per
retornar tots els materials,  bancs, megafonia,  etc.  al
seu lloc.

BEQUES DE MENJADOR
Ja sabem el tall de les beques de menjador.
Han donat  dos tipus d’ajuda,  una de 3,96 € per  comensal  i  dia,  i  altra de 2,76 € per
comensal i dia.
La primera la donen amb 19 o 20 punts i la segona si tens de 15 a 18 punts.
Hem notificat a les famílies que tenen beca, però cal informar-vos que ho hem fet amb els
llistats provisionals, ja que els definitius encara no els tenim.
Des del menjador hem assumit aquest risc, ja que pensem que no es pot perdre cap dia
de la beca concedida.

http://www.escolajaume.com/
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Per a pensar
“La primera tasca de l’educació és agitar la vida, 
però deixant-la lliure per a que es desenvolupe.”

Maria Montessori

ASSEMBLEA DE DELEGATS/ADES
Ja està en marxa, ahir dijous dia 2 vam celebrar
la  primera.  L’alumnat  representant  ajuda  a  fer
possible amb les seues propostes i idees, l’escola
que somiem.

PER SI US INTERESSA
DIJOUS DIA 9 D’OCTUBRE
Manifestació  per  la  nostra  terra  “Fem  posible  el
canvi” a les 18 h. plaça de Sant Agustí.
Escola Valenciana també participarà.
US ESPEREM!.
VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ A L’ESCOLA
Al pròxim full us posarem un apartat per a inscriure’s.

ESCOLA VERDA
“  Hort  escolar  i  Jardí  de  5
anys”.
Estem esperant a que el campet
s’eixugue  un  poc  per  poder
treballar-lo  i  preparar-lo  per  a
plantar faves.
És l’alumnat de 5é el que està
fent l’estudi  del camp i  des del
Full volem felicitar-los.
El Jardinet de 5 anys encara el
tenim per aclarir.
En  quan  es  puga  Ramón,  el
conserge, ens recollirà els bulbs
de  l’altre  any  i  després
prepararem la terra per sembrar
les floretes cap a Tots Sants.

ENTRADES I EIXIDES DE L’ESCOLA
Matí
Entrada: La porta de les bicicletes s’obrirà a les 8:50 i a les 8:57 la del Carrer Rei En
Jaume. Es tancaran a les 9’05 (primer la de les bicicletes). Si algú es queda tancat al
pati, ha d’eixir per l’aparcament tocant al timbre i li obrim.
Eixida: S’obrirà la porta de les bicicletes a les 12:25 i a les 12:28 l’altra.
Vesprada
Entrada: La porta s’obrirà a les 14:55 la de les bicicletes i a les 14:57 l’altra, es  tancaran
a les 15:05.
Eixida: La porta s’obrirà a les 16:25 la de les bicicletes i a les 16:28 l’altra, es tancarà a
les 16:45 la de les bicicletes i a les 16:50 l’altra, fins l’endemà.
RECORDEU QUE NO ES POT ENTRAR PER LA PORTA DELS COTXES, PERQUÈ ÉS
PERILLÓS.

AGENDA ESPORTIVA
- Exhibició  de  Handbol,

diumenge  5  a  la  plaça
major de 9 a 13 h.

- Volta  a  peu  Port  de
Catarroja, dissabte 4 a les
19:00. Per a inscriure’s  i
informar-se  a  la  pàgina
web de l’Ajuntament.

APARCAMENT
Es recomana vindre a peu o amb bicicleta. Si veniu en
cotxe,  cal  que  utilitzem  tots/es  com  cal  els  llocs
d’aparcament  en  bateria  reservats  per  a  l’escola  o
l’aparcament del  poliesportiu.  Poseu el  cartonet  que us
facilitem des de l’escola per saber que sou familiars de
l’escola.
Tot  l’alumnat  que ve amb la  bicicleta,  es recomana i  li
demanem que entre per la porta que dona al parc de “El
Secanet”, doncs per l’altra part no hi ha carril bici.

BIBLIOTECA TUTORITZADA
Començarà el 13 d’octubre i serà els dilluns i els 
dimarts.
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